
 

 
 

СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 
 

 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

26 травня 2020__ року                     Старокостянтинів                      № ____149/2020-р____ 

 

 

Про збільшення (зменшення) обсягу 

доходів і видатків, перерозподіл окремих 

видатків бюджету міста на 2020 рік 

 

Відповідно до рішення сесії Хмельницької обласної ради від 08 травня     

2020 року № 15-32/2020 «Про внесення змін до обласного бюджету 

Хмельницької області на 2020 рік», розпорядження голови Хмельницької 

обласної державної адміністрації від 20 травня 2020 року № 370/2020-р «Про 

збільшення обсягу доходів і видатків обласного бюджету на 2020 рік», 

розглянувши звернення комунального некомерційного підприємства 

«Старокостянтинівська центральна районна лікарня» Старокостянтинівської 

районної ради Хмельницької області, яке зареєстроване у фінансовому 

управлінні виконавчого комітету міської ради 22 травня 2020 року за                

№ 02-444/2020, керуючись ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні»: 

 

1. Внести зміни в дохідну частину бюджету міста на 2020 рік:  

1) затвердити річні плани спеціального фонду по коду 41051100 

«Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої 

субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду» в сумі 483406 

(чотириста вісімдесят три тисячі чотириста шість) грн 00 коп.; 

2) затвердити річні плани загального фонду по коду 41051400 «Субвенція 

з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної 

середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок відповідної субвенції з 

державного бюджету» в сумі 958081 (дев’ятсот п’ятдесят вісім тисяч вісімдесят 

одна) грн 00 коп.; 

3) зменшити річні плани загального  фонду по коду 41051200 «Субвенція 

з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими 

освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету» 

на суму 1170 (одна тисяча сто сімдесят) грн 00 коп. 

 

2. Внести зміни у видаткову частину бюджету міста на 2020 рік: 

1) по головному розпоряднику бюджетних коштів КВК 06 «Управління 



 

2 

 

освіти виконавчого комітету міської ради»: 

передбачити річні планові асигнування спеціального фонду по КПКВ 

0611020 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої 

освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами))» 

КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового 

користування» на суму 483406 (чотириста вісімдесят три тисячі чотириста 

шість) грн 00 коп. (ремонт та придбання обладнання для їдалень (харчоблоків) 

закладів загальної середньої освіти); 

передбачити річні планові асигнування спеціального фонду по КПКВ 

0611020 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої 

освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами))» 

КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового 

користування» на суму 958081 (дев’ятсот п’ятдесят вісім тисяч вісімдесят одна) 

грн 00 коп. (закупівля засобів навчання та обладнання для навчальних кабінетів 

початкової школи, для фізкультурно-спортивних приміщень); 

зменшити річні плани спеціального фонду по КПКВ 0611020 «Надання 

загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з 

дошкільними підрозділами (відділеннями, групами))» КЕКВ 3110 «Придбання 

обладнання і предметів довгострокового користування» на суму 1170 (одна 

тисяча сто сімдесят) грн 00 коп.; 

2) по головному розпоряднику бюджетних коштів КВК 02 «Виконавчий 

комітет міської ради» передбачити річні планові асигнування загального фонду 

в сумі 300000 (триста тисяч) грн 00 коп. по коду 0219770 «Інші субвенції з 

місцевого бюджету» КЕКВ 2620 «Поточні трансферти органам державного 

управління інших рівнів» на виконання Закону України від 30 березня          

2020 року № 540–ІХ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів, 

спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у 

зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби» для встановлення надбавки 

медичним працівникам комунального некомерційного підприємства 

«Старокостянтинівська центральна районна лікаря» Старокостянтинівської 

районної ради Хмельницької області, зменшивши річні плани по субвенції на 

лікування цукрового та нецукрового діабету. 

 

3. Головним розпорядникам бюджетних коштів КВК 02 «Виконавчий 

комітет міської ради» (Людмила АВРАМЕНКО), КВК 06 «Управління освіти 

виконавчого комітету міської ради» (Анатолій ПАСІЧНИК) провести зміни в  

кошторисах та паспортах бюджетних програм на 2020 рік.  

 

4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника 

міського голови, начальника фінансового управління виконавчого комітету 

міської ради Валентину КАМІНСЬКУ. 

 

Міський голова                            підпис                                Микола МЕЛЬНИЧУК 


